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A szikes talajtípusok kialakulásának el-
sôdleges okait a klimatikus viszonyok-
ban kereshetjük. Ezek közül a legfonto-
sabb a kevés csapadék, ami miatt a
kilúgzási folyamatokkal szemben a fel-
felé irányuló vízmozgásnak lesz meg-
határozó szerepe a talajfejlôdésben. Ha
ehhez viszonylag sógazdag talajvíz is
párosul, akkor a legfontosabb tényezôk
már adottak a szikesek kialakulásához.

A kialakulását elôsegítô tényezôk el-
sôsorban az Alföldön jellemzôek, de a
Dunántúlon is találunk szikeseket, igaz,
jóval kisebb kiterjedéssel. A jelentôsebb
szikes területek a következô megyék-
ben vannak (1. ábra)

A Dunántúlon a legnagyobb szikes
területek Fejér és Gyôr-Moson-Sopron
megyékben találhatók. Fejér megyében
a Sárrét a legnagyobb kiterjedésû szi-
kes, míg Gyôr-Moson-Sopron megyé-
ben a Fertô mentiek.

Gyôr-Moson-Sopron megyében há-
rom jelentôsebb szikes terület található,
a már említett Fertô menti, az iváni és a
gyôri. Ezen területek elhelyezkedését
mutatja be a 2. ábrán látható térkép.

Kisebb szikes területek elôfordulnak

még Tormás pusztánál, a Répce alsó fo-
lyása mentén, Vitnyéd határában.

A Gyôr környéki szikesek a várostól
délre fekvô medencében helyezkednek
el, amelyet a Marcal–Rába öntésterüle-
tek, Gyôrszabadhegy–Sas-hegy és a
Pannonhalmi dombság határol. A me-
dence átlagos tengerszint feletti magas-
sága 115–120 m.

Az itt elôforduló szikes talajok kiala-
kulásában a legfontosabb szerepet a
hidrológiai viszonyok játszották. A terü-
let magasan fekvô részein a talajvíz ha-
tásaival 1 m felett csak idôszakosan, rö-
vid ideig kell számolni. Ebbôl követke-
zôleg sófelhalmozódás nem jöhetett lét-
re. A közepes sótartalmú (1700 mg/li-
ter) és Na+(Mg2+)–HCO3(SO4

2–) jellegû
talajvíz csak a mélyebb szintekben oko-
zott gyenge szikesedést.

A szikesekre jellemzô térszintek sze-
rinti differenciálódás a medencében a
következôképpen jelenik meg:

– A legmélyebb részeken vizenyôs,
huzamosabb ideig vízzel borított terüle-
teken a lápos réti talajok alakultak ki.

– Efelett, 20–30 cm magasabb fek-
vésben alakultak ki a szoloncsák tala-

jok, amelyek növényzettel gyéren borí-
tottak. Jellegzetes sókivirágzásokkal,
különösen a homokosabb részeken.

– Egy újabb lépcsôvel (20–30 cm-rel)
feljebb jelennek meg a szolonyecek, rá-
juk már nem jellemzô a sókivirágzás.

– Még egy lépcsôvel (20–30 cm-rel)
feljebb vannak a réti talajok, jellegzetes
növényzetükkel.

Iván a Rábán túli kavicstakaró táj
északi részén, a Kisalföld medencéjének
délnyugati határán fekszik. Az Iván kör-
nyéki szikes talajok kiterjedése kb.
40–50 ha, de ez nem egy tömbben je-
lentkezik, hanem elszórva más talajtípu-
sok között. Legjelentôsebb nagyságú szi-
kes területek Csér határában, Viszta-
majornál, illetve az iváni disznólegelônél
vannak, de a medence egész területén
elôfordulnak kisebb-nagyobb foltokban.
Ezeket a foltokat legkönnyebben a szán-
tókon lehet felfedezni, hisz a fakó szikes
foltokat könnyû észrevenni.

Az iváni szolonyecek sótartalma
aránylag nem nagy, de Na-ion telítettsé-
ge magas, amely kedvezôtlen fizikai és
vízgazdálkodási tulajdonságokat okoz.

Az iváni szikes talajokon a jellegze-
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1. ábra. Magyarország szikes talajainak kiterjedése megyénként
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tes sziki növényfajok megtalálhatók, de
a társulások nehezen azonosíthatók,
ennek a magyarázatát a mozaikosság-
ban kereshetjük. A területen a követke-
zô sziki növénytársulások találhatók
(Keszei, 1999):

– ürmös szikespuszta (Artemisio san-
tonici – Festucetum pseudovinae Soó in
Máthé, 1933 corr. Borhidi, 1996),

– szolonyec szikfoknövényzet (Pucci-
nellietum limosae Magyar ex Soó, 1933),

– sziki erdôspusztra-rét (Peucedano–
Asteretum sedifolii Soó, 1947 corr.
Borhidi, 1996).

A Gyôr-Moson-Sopron megye szikes
talajai közül a Fertô-tó környéken fellel-
hetôk a legnagyobb kiterjedésûek és a
leginkább kutatottabbak. A medence
magyarországi részén kb. 1200 ha szi-
kes terület van, ezek az ausztriai részen
is folytatódnak, különösen az úgyneve-
zett Seewinkel (Fertôzug) részen jelen-
tôs a mennyiségük.

A magyar részen a szikes területek el-
sôsorban a tó déli partszegélyén egy vi-
szonylag keskeny, kelet felé szélesedô
sávban fordulnak elô, Fertôboztól a Han-
sági fôcsatornáig, továbbá Mexikópuszta
és Lászlómajor környékén és a fertôho-
moki mély fekvésû területeken.

A magyar részekre a szódás, szódás-
szulfátos szoloncsák szikesedés a jel-
lemzô, nagyon kevés szoloncsák-
szolonyec elôfordulás mellett. Míg az

osztrák részen a szoloncsákok mellett
szolonyecek is elôfordulnak.

A bemutatott három szikes terület kö-
zül a gyôriben és a Fertô mentiben a jel-
lemzô szikes talajtípusok a szoloncsákok
és a szoloncsák szolonyecek (a Fertô
osztrák részén szolonyecek is vannak),
az iváni szikeseken pedig a szolonyecek.

A Gyôr-Moson-Sopron megyei szi-
kesek ritkaságuk folytán külön figyel-
met érdemelnének, szikes növényze-
tükkel együtt. Az Iváni disznólegelô né-
ven ismert szikes területen érdemes
volna a régi legelôerdô jelleget visszaál-
lítani, ezáltal adva elônyt ennek a ritka
formációnak a fennmaradását.

2. ábra. Gyôr-Moson-Sopron megyei szikes talajok elhelyezkedése

16 évvel a 2. kiadás megjelenése után
ismét kézhez vehetjük Sopp László
fatömegszámítási táblázatait, ezúttal
azonban némileg megújult tartalommal.
A szerzô megjegyzései, valamint a szá-
mítógép adta lehetôségek segítségével
átvizsgálásra került a teljes adattarto-
mány és megtörtént az adatok javítása
és „simítása”, azaz az eredeti adatsorok
indokolatlan szakadásait eltüntettük. A
munkában dr. Király László és dr.
Fadgyas Kálmán siettek segítségünkre,
s végezték el a teljes adattartalom elem-
zését nagy szakértelemmel.

Az új kiadás bôvebb és szûkebb is az
elôzônél. Nem tartalmazza a fatermési
táblákat, illetve az erdôállományra vo-
natkozó adatokat, mert ezek az elmúlt
idôszak kutatási eredményeinek kö-
szönhetôen több publikációban is meg-
jelentek. Bôvült viszont a könyv annyi-
ban, hogy az eredeti 26 fafaj mellé

Gabnai Ernô, Halupa Lajos és Somogyi
Zoltán jóvoltából bekerült az I–214 és az
Agathe–F fatérfogat táblája, valamint az
összes fafaj vékonyfa százalékos értékei
és fôbb átmérô-csoportokra bontva az
alakmagasság-értékek. A könyv ajánlást
ad arra is, hogy a számtalan hazai fafaj
esetén a 28 fafajra kidolgozott táblasoro-
zat közül melyik alkalmazható.

A számítógépet használókra is gon-
doltak a szerzôk: megadásra kerültek az
összesfa, vastagfa és alakmagasság függ-
vény alakjai és a szükséges paraméterek.

A harmadik átdolgozott kiadást, me-
lyet Kolozs László szerkesztett, az ÁESZ
jelenteti meg az FVM Erdészeti Hivatal
támogatásával. A könyv februártól hoz-
záférhetô az Állami Erdészeti Szolgálat
Igazgatóságain és Központjában, vala-
mint Budapesten a LIBRI kijelölt könyv-
áruházaiban.
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